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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Діяльність – важливий засіб формування та 

розвитку людини як повноцінного члена суспільства. Професійна діяльність 

передбачає висування до людини певних вимог та накладає відбиток як на саму 

особистість, так і на її спосіб життя. Реалізація людини у професійній діяльності 

поряд з визначальним позитивним ефектом призводить і до негативних наслідків, 

одним із яких є синдром «емоційного вигорання». 

Проблему вигорання достатньо широко відображено у працях зарубіжних 

учених М. Буріша, С. Джексона, Дж. Едельвіча, А. Ленгле, К. Маслач, А. Пайнс, 

Г. Дж. Фрейденбергера у другій половині XX ст. У сучасній психологічній науці цей 

феномен ґрунтовно розглядали у спектрі «емоційного вигорання» педагогів 

(О. Бароніна, Н. Булатевич, Ю. Жогно, Л. Мітіна, Т. Ронгінська, Т. Форманюк), 

працівників соціальних професій (Л. Ваг, Н. Водоп’янова, Т. Марек, А. Серебрякова, 

Б. Содерфельдт), спортсменів (Л. Армстонг, Б. Вайт, К. Гренліф, Г. Ложкін, 

А. Хакней), управлінців і менеджерів (М. Корольчук, О. Сафін, О. Старченкова, 

О. Фонарьов), медичних працівників (Г. Абрамова, Н. Козіна, С. Максименко, 

П. Сидоров, Л. Філоненко, Л. Юр’єва), психологів (Т. Вашек, Л. Карамушка, 

К. Малишева, О. Моховиков), вихователів дитячих дошкільних закладів 

(Т. Колтунович), військовослужбовців прикордонної служби (О. Хайрулін) та 

пенітенціарних закладів (О. Коноплицька, О. Крапівіна, Г. Федоришин). 

У низці досліджень розглянуто вирішення проблеми емоційного вигорання 

серед працівників силових відомств, зокрема Міністерства внутрішніх справ (МВС) 

України, а саме: оперативних служб (Н. Мілорадова, Г. Попова), підрозділів 

спецпризначення (Т. Макота), Національної поліції України (І. Клименко, 

Т. Кодлубовська, І. Моцонелідзе, І. Слюсар), Національної гвардії України 

(С. Чижевський), Державної служби надзвичайних ситуацій України 

(А. Куфлієвський, Ю. Ковровський). Водночас немає робіт, у яких було б 

досліджено переживання синдрому «емоційного вигорання» курсантами закладів 

вищої освіти МВС України, оскільки його вважають не притаманним цьому 

сенситивному періоду професійного становлення особистості. 

Аналіз експериментальних досліджень із питань професійної діяльності 

поліцейського, до виконання якої курсантів залучають з перших днів навчання в 

закладі вищої освіти, показує всю повноту її складності та небезпеки для життя і 

здоров’я. Специфіка служби потребує забезпечення насамперед особистої безпеки 

під час виконання службових обов’язків: підвищеної відповідальності за власні дії 

та рішення, правильність дій і вчинків в умовах часових обмежень, протидії 

правопорушникам (Д. Александров, В. Барко, Ю. Ірхін, Л. Казміренко, В. Лефтеров, 

В. Медведєв, О. Шаповалов, О. Цільмак, С. Яковенко). Відповідно до рейтингу 

Манчестерського університету (США) професійна діяльність поліцейського за 

рівнем стресогенності посідає друге місце в переліку найнебезпечніших професій. 

Вирішення питань, пов’язаних із негативним впливом професійної діяльності 

на емоційний стан курсанта як майбутнього поліцейського під час виконання 

професійних обов’язків, потребує пошуку засобів, що допоможуть зберегти його 

психологічне здоров’я і своєчасно запобігти проявам «емоційного вигорання». 
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Вирішенню окресленого наукового завдання сприятиме розроблення системи 

психологічної профілактики синдрому «емоційного вигорання» у курсантів закладів 

вищої освіти МВС України. 

Таким чином, важливість та актуальність порушеного питання, суспільна й 

наукова потреба у його вирішенні зумовили вибір теми дисертаційного дослідження 

«Психологічна профілактика синдрому «емоційного вигорання» у курсантів 

вищих навчальних закладів МВС України». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, введених в дію наказами МВС 

України «Про затвердження переліку пріоритетних напрямів наукового 

забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015–2019 

років» від 16 березня 2015 року № 275, «Про подальший розвиток служби 

психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх 

справ України» від 28 липня 2004 року № 842, Програми профілактично-виховної 

роботи серед особового складу органів та підрозділів внутрішніх справ України на 

2013–2017 роки, схваленої рішенням Колегії МВС від 18 січня 2013 року № 1 КМ/1; 

у межах науково-дослідних робіт Національної медичної академії післядипломної 

освіти ім. П. Л. Шупика «Формування ключових професійних та 

загальногуманітарних компетенцій лікаря: педагогічний, психологічний, юридичний 

аспекти» (державний реєстраційний номер 0116U007540), Національного 

університету оборони України імені Івана Черняховського «Профілактика 

суїцидальної поведінки військовослужбовців Збройних Сил України» (державний 

реєстраційний номер 0117U001621). 

Тему дисертації затверджено Вченою радою Національного університету 

оборони України імені Івана Черняховського (протокол № 10 від 1 липня 2013 року) 

та узгоджено в бюро Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з 

педагогічних і психологічних наук в Україні (протокол № 5 від 27 травня 2014 

року). 

Об’єкт дослідження – синдром «емоційного вигорання» у курсантів. 

Предмет дослідження – особливості психопрофілактичної роботи із 

запобігання проявам синдрому «емоційного вигорання» у курсантів закладів вищої 

освіти МВС України. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально дослідити 

особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» у курсантів закладів вищої 

освіти МВС України, апробувати розроблену програму психологічної профілактики 

синдрому «емоційного вигорання» у курсантів. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідження: 

1. Провести теоретико-методологічний аналіз проблеми синдрому 

«емоційного вигорання» у психологічній науці та практиці. 

2. Емпірично дослідити особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» 

у курсантів у процесі освітньої та службової діяльності в системі МВС України. 

3. Виявити взаємозв’язок синдрому «емоційного вигорання» з індивідуально-

типологічними властивостями курсантів. 
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4. Розробити програму психологічної профілактики синдрому «емоційного 

вигорання» у курсантів закладів вищої освіти МВС України та визначити її 

результативність. 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять структурно-

функціональний, міждисциплінарний і діяльнісний підходи (С. Максименко, 

Ю. Швалб); концептуальні погляди на синдром «емоційного вигорання» як 

дисфункційно-особистісне явище (Дж. Аронсон, О. Бондаренко, Л. Карамушка, 

Н. Мілорадова, О. Саннікова, Г. Фрейденбергер, Л. Юр’єва) та елемент 

психологічного захисту (В. Бойко, В. Орел, О. Тімченко); симптоматичні прояви 

«емоційного вигорання» (Д. Енцманн,  С. Кахілл, К. Маслач, В. Шауфелі, О. Чабан); 

основні ідеї професійної деформації особистості в системі взаємодії «людина –

 людина» (С. Безносов, Н. Максимова, В. Медведєв, І. Моцонелідзе, Т. Яблонська); 

теорія сигматики психофізіологічних станів (В. Клименко); теорії психології стресу 

та дезадаптації особистості (Н. Водоп’янова, О. Кокун, М. Корольчук, В. Крайнюк, 

К. Кондо, Л. Китаєв-Смик); теоретичні положення психологічної профілактики 

(О. Бандурка, В. Барко, В. Гічун, М. Костицький, Ю. Приходько, І. Слюсар, 

О. Хайрулін) і соціальної профілактики (О. Безпалько, Т. Журавель, В. Лютий); 

факторні моделі результативного та процесуального підходів емоційного вигорання 

(А. Гарден, Н. Гришина, Д. Дірендонк, А. Ланге, А. Пайнс, С. Джексон, В. Франкл); 

особливості освітньої та службової діяльності у закладах вищої освіти МВС України 

зі специфічними умовами навчання (О. Кудерміна, Т. Кодлубовська, Т. Малкова, 

Д. Швець, С. Яковенко). 

Методи дослідження. Для вирішення завдань дослідження розроблено 

програму, реалізація якої передбачає використання комплексно взаємопов’язаних 

наукових методів: 

теоретичних – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, 

класифікація – для визначення сутності основних понять дослідження, його 

теоретико-методологічної бази, з’ясування особливостей прояву емоційного 

вигорання у курсантів, обґрунтування показників, основних діагностичних засобів і 

процедур; 

емпіричних – спостереження, тестування – для визначення рівнів емоційного 

вигорання у курсантів (методика «Діагностики рівня емоційного вигорання» 

В. Бойка, методика визначення індивідуально-типологічних властивостей 

Л. Собчик, методика «Оцінювання професійної дезадаптації» М. Дмитрової, 

методика життєстійкості С. Мадді, адаптована О. Леонтьєвим, методика ДОРС 

О. Леонової, С. Величковської; методика SACS, адаптована Н. Водоп’яновою, 

О. Старченковою), психологічний експеримент – для розроблення та визначення 

результативності програми психологічної профілактики синдрому «емоційного 

вигорання» у курсантів закладів вищої освіти МВС України; 

статистичних – описова статистика, кореляційний, порівняльний (r-Пірсона, 

критерій t-Стьюдента, h-критерій Крускала-Уолліса) і факторний аналіз (метод 

головних компонент Кайзера з Varimax обертанням). Отримані дані оброблено за 

допомогою стандартизованого пакету програм IBM SPSS Statistics 23.0 та офісних 

додатків Мicrosoft Excel. 
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Експериментальна база дослідження. Дослідження проведено протягом 

2013–2018 років на базі Національної академії внутрішніх справ МВС України. 

Психологічний експеримент здійснювався за місцем навчання, проживання та 

служби досліджуваних осіб. У ньому взяли участь 177 курсантів третього – п’ятого 

курсів навчання чоловічої статі у віці від 19 до 24 років. Така вибірка досліджуваних 

зумовлена поставленою метою та завданнями дослідження. 

Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що: 

вперше: 

обґрунтовано та експериментально перевірено особливості впливу 

середовищного, соціального та індивідуального чинників на ступінь прояву 

синдрому «емоційного вигорання» у курсантів закладів вищої освіти МВС України, 

що призводять до втоми, зниження працездатності, мотивації до діяльності, 

соматичних і деструктивних проявів та спричиняють формування 

самозбережувальної поведінки курсанта; 

установлено залежність динаміки емоційного вигорання курсанта від 

структури його індивідуально-типологічних властивостей (тривожності, лабільності, 

ригідності, сенситивності, агравації); 

визначено та емпірично встановлено зв’язок між професійною дезадаптацією, 

життєстійкістю, копінг-стратегіями поведінки і сталими функціональними станами 

особистості курсанта із синдромом «емоційного вигорання»; 

розроблено програму психологічної профілактики синдрому «емоційного 

вигорання» у курсантів, яка, гармонізуючи професійно-особистісний розвиток 

майбутнього правоохоронця, сприяє зниженню проявів емоційного вигорання, 

формуванню ціннісно-смислової сфери і становленню власної життєвої та 

професійної позиції курсанта, а також визначено її результативність; 

удосконалено основні напрями первинної та вторинної психологічної 

профілактики синдрому «емоційного вигорання» у курсантів закладів вищої освіти 

МВС України; 

набули подальшого розвитку методи психологічної профілактики синдрому 

«емоційного вигорання» у курсантів закладів вищої освіти МВС України, спрямовані 

на зниження проявів вигорання та гармонізацію професійно-особистісного розвитку 

курсанта. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості їх 

застосування в ході психологічного супроводження та професійної підготовки 

курсантів закладів вищої освіти МВС України; реалізації програми психологічної 

профілактики синдрому «емоційного вигорання» майбутніх офіцерів для підтримки 

та збереження їх психологічного здоров’я; підготовці курсантів під час викладання 

курсів: «Юридична психологія», «Психологія діяльності в особливих умовах», 

«Психологія та морально-психологічне забезпечення професійної діяльності», 

«Прикладна психологія військової діяльності». 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в науково-дослідну 

діяльність Державного науково-дослідного інституту МВС України (акт про 

впровадження від 19.12.2016), практичну діяльність Львівського державного 

університету внутрішніх справ (довідка від 07.02.2017), освітній процес Військової 
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академії (м. Одеса) (довідка № 38/2/100 від 29.06.2017), практичну діяльність 

Вінницького вищого професійного училища департаменту поліції охорони (довідка 

№ 916/43/50/01-2017 від 14.09.2017), практику організації освітнього процесу 

Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

(довідка № 21/34 від 21.09.2017), Національного університету оборони України 

імені Івана Черняховського (акт № 182/17/54 від 14.09.2017), Національної академії 

внутрішніх справ (акт про впровадження від 05.10.2017), ліцею-інтернату № 23 

«Кадетський корпус» Шевченківського району міста Києва (акт № 376 від 

06.10.2017). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дослідження відображено в доповідях і повідомленнях на наукових, науково-

практичних конференціях: 

міжнародних – «Психологічні тренінгові технології у правоохоронній 

діяльності: науково-методичні та організаційно-практичні проблеми впровадження і 

використання, перспективи розвитку» (Донецьк, 2005, 2006, 2013); «Психологія в 

Росії та за кордоном» (Санкт-Петербург, 2013); «Proceedings of the 14 th European 

Conferenceon Educationand Applied Psychology» (Відень, 2017); «Proceedings of XVІ 

International scientific conference «World science news» (Моррісвіль, 2018); 

всеукраїнських – «Проблеми захисту прав людини і громадянина в умовах 

розбудови громадянського суспільства в Україні» (Київ, 2005); «Формування 

громадянського суспільства та правової держави в контексті європейської 

інтеграції» (Київ, 2006); «Психопрофілактична робота з персоналом: науково-

методичні та організаційно-практичні питання» (Київ, 2007); «Переговори в 

професійній діяльності: теорія та практика» (Київ, 2013); «Актуальні проблеми 

юридичної психології» (Київ, 2014); «Юридична психологія в Україні: здобутки та 

перспективи» (Київ, 2015); «Актуальні проблеми психологічної допомоги, 

соціальної та медико-психологічної реабілітації учасників антитерористичної 

операції» (Київ, 2015); «Тенденції розвитку психології та педагогіки» (Київ, 2016); 

«Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права» (Київ, 2017). 

Результати дисертації доповідалися автором на засіданнях кафедри суспільних 

наук Національного університету оборони України імені Івана Черняховського 

протягом (2013–2018 рр.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 24 

наукових працях: 7 статтях у виданнях, затверджених МОН України як фахові у 

галузі психології; 2 статтях у зарубіжних періодичних фахових виданнях, 

включених до міжнародних наукометричних баз даних; 14 тезах доповідей на 

науково-практичних конференціях; 1 методичних рекомендаціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних 

джерел із 251 найменування (з них 52 – іноземними мовами, 25 – електронні 

інформаційно-освітні ресурси), 10 додатків на 57 сторінках. Загальний обсяг 

дисертації становить 281 сторінку, з них основного тексту – 196 сторінок. Робота 

проілюстрована 24 таблицями та 13 рисунками. 



6 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання та методи дослідження; викладено методологічні і 

теоретичні положення, розкрито наукову новизну та практичну значущість 

дослідження, наведено відомості про апробацію і впровадження результатів 

дослідження, а також публікації автора, структуру й обсяг дисертації. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні основи дослідження 

синдрому «емоційного вигорання» у курсантів закладів вищої освіти системи 

МВС України» висвітлено стан вивчення проблеми синдрому «емоційного 

вигорання» в сучасній психологічній науці, проаналізовано моделі, рівні та стадії 

синдрому «емоційного вигорання», охарактеризовано чинники, що спричиняють 

виникнення синдрому «емоційного вигорання» у курсантів. 

Теоретичний аналіз проблеми дослідження показує, що поняття синдром 

«емоційного вигорання» є складним, прогресуючим і багаторівневим явищем 

(М. Борисова, Н. Водоп’янова, К. Маслач, В. Орел, П. Сидоров), охоплює структурні 

рівні особистості (Т. Большакова, Т. Ронгінська) і містить «подвійну сутність»: 

статичну та динамічну (К. Абульханова-Славська). Тематика «емоційного 

вигорання» викликає широкий дослідницький інтерес на різних рівнях наукового 

пізнання: психологічному, соціальному, медичному, правовому, що вказує на її 

значущість. Феномен емоційного вигорання дослідники визначають так: сильне 

емоційне напруження, що виникає у процесі міжособистісної взаємодії (E. Бунк, 

Л. Карамушка, В. Шауфеллі); екологічна дисфункція, що є наслідком впливу 

особистісних факторів і зовнішніх чинників (У. Вайт, Дж. Керролл, Ю. Швалб); 

безпорадність (E. Mеєр); «стрес совісті» (А. Гласберг, С. Еріксон, А. Норберг); 

форма професійних деструкцій (В. Водоп’янова, Н. Максимова, В. Орел, 

Ю. Поваренков); процес відновлення розвитку особистості (А. Гарден); модель 

самоефективності й компетентності (А. Бандура). 

На основі досліджень О. Бодальова, В. Бойка, Дж. Едельвіча, А. Пайнс, 

К. Маслач встановлено, що синдром «емоційного вигорання» притаманний психічно 

здоровим людям, виникає непомітно у процесі тривалого емоційного навантаження 

на особистість, що призводить до виснаження емоційно-енергетичних та внутрішніх 

ресурсів, дезадаптації та інших негативних проявів. 

У розділі показано відмінності між особливостями прояву симптоматики 

емоційного вигорання та професійної деформації, стресу, депресії, хронічної втоми 

особистості. Встановлено, що правильне декодування симптомів та наслідків прояву 

синдрому «емоційного вигорання» стосовно інших негативних психічних станів є 

запорукою ефективної психологічної профілактики. Установлено, що синдром 

«емоційного вигорання» та професійна деформація схожі за своєю природою і 

сферою прояву, але різняться смисловим наповненням, періодичністю виникнення, 

тривалістю та впливом. 

З огляду на результативний, процесуальний, системний та екзистенціальний 

підходи розкрито одно- та мультифакторні моделі синдрому «емоційного 

вигорання» (Е. Аронсон, А. Пайнс, Д. Дірендонк, К. Маслач, С. Джексон), базову 

основу яких становить емоційне виснаження особистості. Охарактеризовано 
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симптоми «емоційного вигорання» на емоційному, когнітивному, соціальному та 

поведінковому рівнях прояву (В. Криволапчук, І. Моцонелідзе, П. Патрік, І. Слюсар) 

із супутнім встановленням специфіки його перебігу в курсантів закладів вищої 

освіти зі специфічними умовами навчання. 

Охарактеризовано чинники й особливості освітньої та службової діяльності 

курсантів, що спричиняють виникнення емоційного вигорання. Проаналізовано 

особливості впливу освітнього середовища, соціально-побутових умов, службової 

діяльності у вищому закладі освіти МВС України на процес виникнення синдрому 

«емоційного вигорання» у курсантів. Визначено, що емоційне вигорання впливає на 

працездатність, фізичний та психоемоційний стан курсанта, його міжособистісну 

взаємодію. Встановлено, що наслідками синдрому «емоційного вигорання» у 

курсантському середовищі є: виснаження, втома, порушення сну, психічне 

напруження, фізичне перевантаження, прояви агресивності та конфліктності в 

поведінці, формальне виконання функціональних обов’язків, зниження мотивації та 

розчарування у професії поліцейського, недовіра до оточення. 

Обґрунтовано вплив соціальної депривації на появу синдрому «емоційного 

вигорання» у курсантів. Висвітлено, що всі різновиди соціальної депривації у 

курсантів проявляються комплексно, тісно пов’язані і взаємодоповнюють одна одну, 

маючи відмінності у ступені вираженості. 

На основі аналітичного огляду літературних джерел виявлено, що синдром 

«емоційного вигорання» виникає внаслідок емоційного, фізичного та мотиваційного 

виснаження, яке призводить до порушення продуктивності роботи, втоми, 

підвищеної схильності до соматичних хвороб та деструктивних проявів особистості 

в цілому. Означене закладає необхідну теоретико-методологічну базу для 

психологічної профілактики синдрому «емоційного вигорання» у курсантському 

середовищі закладів вищої освіти МВС України. 

У другому розділі – «Організація роботи та обґрунтування методів 

дослідження» обґрунтовано методологічні засади дослідження, розглянуто шляхи 

досягнення поставленої мети та вирішення завдань дослідження, описано процедуру 

проведення психологічного експерименту, охарактеризовано психологічний 

інструментарій. 

Ґрунтуючись на положеннях І. Вітенко, Т. Журавель, Є. Потапчука, 

Ю. Приходько, розглянуто особливості психологічної профілактики синдрому 

«емоційного вигорання» серед курсантів. Встановлено, що психопрофілактичні 

заходи з курсантами спеціалізованих закладів вищої освіти мають базуватися на 

глибинному вивченні проблеми, виявленні прихованих ресурсів курсантів, 

формуванні стресостійкості та дозуванні емоційно-психологічних і фізичних 

навантажень. Психологічна профілактика спрямована на запобігання та 

недопущення різноманітних психічних захворювань, особистісних і професійних 

кризових станів, що з’являються внаслідок деформуючого професійного впливу. 

Для вирішення поставлених завдань дослідження організаційно передбачалося 

проведення трьох етапів науково-пошукової роботи. Досліджувані – курсанти 

третього – п’ятого курсів навчання Національної академії внутрішніх справ МВС 

України (177 осіб). 
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На першому етапі проаналізовано основні теоретичні підходи до вивчення 

синдрому «емоційного вигорання», встановлено чинники, що спричиняють появу 

синдрому «емоційного вигорання», розкрито особливості освітньої та службової 

діяльності курсантів у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання і 

встановлено їх вплив на особистість курсанта. Розроблено методичний апарат та 

схему дослідження, обґрунтовано набір психодіагностичних методик, використання 

яких відповідало меті і завданням дослідження. 

На другому етапі, за результатами проведеного психодіагностичного 

вивчення ми сформували контрольну й експериментальну групи. Базуючись на 

отриманих результатах та особливостях прояву синдрому «емоційного вигорання» 

ми розробили комплексну тренінгову програму «Психологічна профілактика 

синдрому «емоційного вигорання» у курсантів». В її структурі основну увагу 

зосереджено на формуванні готовності курсантів до конструктивних змін і мотивації 

до професійної діяльності, саморозвитку, саморегуляції, оволодінні копінг-

стратегіями і, як результат, зниженні рівня емоційного вигорання. 

На третьому етапі було проведено порівняльний аналіз показників синдрому 

«емоційного вигорання» у контрольній та експериментальній групах і зроблено 

висновок про результативність програми психологічної профілактики, розроблено 

методичні рекомендації, спрямовані на психологічну профілактику проявів 

синдрому «емоційного вигорання» у майбутніх офіцерів поліції. 

Достовірність і надійність отриманих результатів визначено добором груп 

досліджуваних на основі показників вираженості синдрому «емоційного вигорання» 

та відповідно до прийнятих критеріїв статистичної достовірності даних і створення 

адекватних умов обстеження. Результати дослідження оброблені за допомогою 

пакету статистичних програм IBM SPSS Statistics 23.0 та офісних додатків Мicrosoft 

Excel. 

У третьому розділі – «Емпіричне дослідження прояву синдрому 

«емоційного вигорання» у курсантів системи МВС України» – викладено 

основні результати емпіричного дослідження, впроваджено авторську комплексну 

тренінгову програму «Психологічна профілактика синдрому «емоційного 

вигорання» у курсантів», розроблено методичні рекомендації щодо психологічної 

профілактики синдрому «емоційного вигорання» у курсантів закладів вищої освіти 

МВС України. 

Результати констатувального етапу експерименту показали, що синдром 

«емоційного вигорання» сформувався у 13 % досліджуваних осіб, у 34,46 % 

досліджуваних перебуває на стадії формування, а у 52,54 % відсутній. Отримані дані 

дають підстави стверджувати, що майже у половини курсантів запущений механізм 

формування синдрому «емоційного вигорання». Із трьох фаз синдрому «емоційного 

вигорання» (напруження, резистенція, виснаження) у досліджуваних осіб найбільш 

вираженою є фаза «резистенції» (31,13) (рис.1). Курсантам із проявами резистенції 

притаманні певна вибірковість у спілкуванні, емоційна сухість, байдужість до 

виконання поставлених завдань, постійне прагнення до усамітнення та 

психологічного комфорту, зниження емоційних витрат у процесі освітньої 

діяльності та виконання службових обов’язків. 
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Рис. 1. Рівень вираженості фаз синдрому «емоційного вигорання» в курсантів 
 

Середньогруповий показник фази «виснаження» у курсантів становить 

18,38 балів, що вказує на прояв негативних емоцій, які, пригнічуючи 

життєдіяльність курсанта, знижують його енергопотенціал. Найменш вираженою є 

фаза «напруження» (14,27), для якої притаманні усвідомлення курсантами основних 

психотравмувальних чинників діяльності і неможливість їх зміни, що призводить до 

накопичення роздратування й обурення. 

Інтерпретація фаз емоційного вигорання курсантів показала, що для кожної з 

них найбільш характерними є такі симптоми: для фази резистенції – «неадекватне 

вибіркове емоційне реагування» (10,85), «редукція професійних обов’язків» (8,18), 

«емоційно-моральна дезорієнтація» (7,58); для фази виснаження – «емоційна 

відстороненість» (8,32), «емоційний дефіцит» (6,10); для фази напруження – 

«невдоволення собою» (4,28), «переживання психотравмуючих обставин» (4,1) 

(рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Середні показники вираженості синдрому «емоційного вигорання» у 

курсантів 
 

Результати дослідження наочно показують, що освітня та службова діяльність 

курсанта, будучи перевантаженою емоціями, складністю вирішуваних завдань, 

перенасиченістю контактами з одногрупниками, призводить до ослаблення 

позитивних емоцій, появи роздратованості, гніву, відособленості, вибірковості у 
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міжособистісному спілкуванні, нівелювання моральних норм поведінки, 

формальності і поверховості у виконанні завдань. 

Встановлено зв’язок між синдромом «емоційного вигорання» та професійною 

дезадаптацією курсантів. Прямі статистично значущі кореляційні зв’язки 

встановлено між показниками «емоційного вигорання» та «професійною 

дезадаптацією» (0,626; р < 0,01), погіршенням самопочуття (0,603) і порушенням 

циклу «сон – бадьорість» (0,557); між фазою «напруження» та симптомами 

погіршення самопочуття (0,623) і втоми (0,616). Зниження показників професійної 

дезадаптації до умов професійної діяльності вказує на наявність негативних проявів 

на психофізіологічному, соціально-психологічному, професійно-адаптаційному 

рівнях. Отже, професійна дезадаптація є одним із детермінантів розвитку 

емоційного вигорання у курсантів. 

Визначено наявність статистично значущих зворотних взаємозв’язків між 

симптомами синдрому «емоційного вигорання» та показниками життєстійкості  

(р < 0,01), а саме: «загнаності у глухий кут» і життєстійкості (–0,413), включеності  

(–0,362); переживання психотравмуючих обставин і життєстійкості (–0,397), 

контролю (–0,346); особистої відстороненості і життєстійкості (–0,424), прийняття 

ризику (–0,443), включеності (–0,415); невдоволеності собою та включеності  

(–0,385); неадекватного вибіркового емоційного реагування і контролю (–0,337). 

Отримані дані показують, що зниження показників життєстійкості, контролю, 

підвищення показників прийняття ризику і включеності спричиняють формування 

емоційного вигорання у курсантів. 

Встановлена наявність взаємозв’язків між стійкими функціональними станами 

та синдромом «емоційного вигорання». Для фази «напруження» помірні кореляційні 

зв’язки встановлено з індексами перенасичення (0,365; р < 0,01) та монотонії (0,332; 

р < 0,01). У свою чергу перенасичення і монотонія спричиняють появу депривації, 

яка підсилює внутрішнє напруження курсанта і запускає механізм формування 

емоційного вигорання. Помірні кореляційні зв’язки наявні між фазою виснаження та 

індексами перенасичення (0,339; р < 0,01) і монотонії (0,300; р < 0,01). Таким чином, 

значна кількість однотипних завдань, режим служби курсанта призводять до 

зниження його енергопотенціалу та виснаження внутрішніх ресурсів і, як наслідок, 

виникнення синдрому «емоційного вигорання». 

Зафіксовано, що при виражених проявах синдрому «емоційного вигорання» в 

курсантів простежується зниження асертивності, активної поведінки, що призводить 

до маніпулятивних, агресивних та асоціальних дій. На поведінковому рівні 

відбувається заміна конструктивних стратегій на неконструктивні, що потребує 

проведення профілактичних заходів. 

Оцінювання емпіричних показників синдрому «емоційного вигорання» дало 

змогу диференціювати групи курсантів з різними рівнями сформованості його 

прояву: перша група (n = 93) – з низьким рівнем сформованості синдрому (НР СЕВ), 

друга (n = 61) – із середнім рівнем сформованості (СР СЕВ), третя (n = 23) – із 

високим рівнем сформованості феномену (ВР СЕВ). 

Доведено існування статистично значущих відмінностей (р ≤ 0,0001) між 

групами досліджуваних. У курсантів з НР СЕВ виражені конструктивні моделі 
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поведінки. Неконструктивні моделі є ознакою формування цього феномену, а їх 

прояв виявлено в осіб зі сформованим синдромом «емоційного вигорання» (рис. 3). 

Отже, чим вищий рівень емоційного вигорання, тим нижчий рівень конструктивної 

поведінки виражений у курсанта. 

 

Рис. 3. Зв’язок вираженості індексу конструктивності з синдромом 

«емоційного вигорання» у курсантів 

За результатами факторного навантаження виокремлено вісім значущих 

факторів емоційного вигорання у курсантів: «життєстійкість – профдезадаптація» 

(18,10 % загальної дисперсії), «працездатність» (11,85 %), «індивідуально-

типологічний» (7,89 %), «неконструктивна поведінка» (7,25 %), «копінг-стратегії» 

(7,10 %), «соматичність» (6,14 %), «сензитивність – лабільність» (5,71 %), 

«екстраверсія – інтраверсія» (5,58 %). 

Методом ранжування із загальної вибірки курсантів відібрано 80 осіб з 

показниками синдрому «емоційного вигорання». Контрольну та експериментальну 

групи сформовано по 40 осіб у кожній. До контрольної групи увійшли курсанти з 

низьким та середнім рівнями сформованості емоційного вигорання, до 

експериментальної – особи з середнім та високим рівнями сформованості синдрому 

«емоційного вигорання». Психологічний експеримент проведено з курсантами 

експериментальної групи на базі психотренінгового комплексу Національної 

академії внутрішніх справ. 

В основу експерименту покладено розроблену нами комплексну тренінгову 

програму «Психологічна профілактика синдрому «емоційного вигорання» у 

курсантів», що враховує напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених 

(Ю. Жогно, Т. Журавель, Д. Кербі, М. Корольчук, О. Красницька, В. Лефтеров, 

К. Маслач, В. Шауфелі, К. Фопель). Програма спрямована на гармонізацію 

професійно-особистісного розвитку майбутнього правоохоронця, а її реалізація 

передбачає вирішення таких завдань: 1) зниження рівня емоційного вигорання; 

2) формування готовності до конструктивних змін і мотивації до професійної 

діяльності; 3) сприяння становленню власної життєвої та професійної позиції; 

4) оволодіння продуктивними способами взаємодії, конструктивними копінг-

стратегіями; 5) формування вмінь і навичок саморегуляції емоційного стану; 

6) формування вмінь і навичок само- та взаємодопомоги; 7) розвиток 

комунікативних навичок курсантів; 8) засвоєння правил тайм-менеджменту; 

9) розвиток навичок командної взаємодії в міжособистісних відносинах курсантів 

для досягнення успіху; 10) формування навичок саморозвитку. 
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Структурно програма складається з чотирьох модулів (інформативного, 

мотиваційного, розвивального та формувального), загальною тривалістю 22,5 год. 

Дотримано базові принципи проведення тренінгової роботи з використанням 

різноманітних форм і методів, реалізацію тематичного і практичного напрямів, що 

забезпечують її наповненість та результативність впровадження. 

Для перевірки результативності комплексної тренінгової програми 

«Психологічна профілактика синдрому «емоційного вигорання» у курсантів» 

проведено контрольний етап психологічного експерименту, в ході якого порівняно 

показники контрольної та експериментальної груп з використанням методів 

описової статистики (t-критерію Стьюдента). 

Аналіз результатів показав, що у досліджуваних експериментальної групи 

спостерігається значне зниження проявів синдрому «емоційного вигорання» 

(t = 3,72;  р = 0,001). Позитивної динаміки досягнуто шляхом зниження таких 

показників як: «неадекватного емоційного реагування» (t = 2,25; р = 0,03), «редукції 

професійних обов’язків» (t = 2,03; р = 0,04), «резистенції» (t = 4,01; р = 0,001), 

«емоційної відстороненості» (t = 2,21; р = 0,03), «виснаження» (t = 2,45; р = 0,02), 

«агравації» (t = 2,21, р = 0,03), «агресивності» (t = 2,09; р = 0,04), «тривожності» 

(t = 2,25; р = 0,03), соматовегетативних порушень (t = 2,15; р = 0,04), порушення 

циклу «сон – бадьорість» (t = 2,11; р = 0,04), професійної дезадаптації (t = 2,91, 

р = 0,006), уникання (t = 2,11; р = 0,04), маніпулятивних (t = 1,96; р = 0,05) та 

асоціальних дій (t = 2,02; р = 0,05). Відбулося підвищення показників лабільності 

(t = –2,08; р = 0,04), життєстійкості (t = –2,19; р = 0,03), контролю (t = –2,57; 

р = 0,01), асертивних дій (t = –2,15; р = 0,04), вступу у соціальний контакт (t = –2,02, 

р = 0,05). 

Найбільшу позитивну динаміку відмічено за показниками професійної 

дезадаптації, життєстійкості, копінг-статегій. Менших змін зазнали індивідуально-

характерологічні властивості, стійкі функціональні стани. 

Результати дослідження (табл. 1) проведеного у контрольній та 

експериментальній групах, вказують на значущі зміни у показниках фаз синдрому 

«емоційного вигорання»: резистенції (t = 4,10; р = 0,001) та виснаження (t = 2,45; 

р = 0,02). 

Таблиця 1 

Показники фаз синдрому «емоційного вигорання» у контрольній  

та експериментальних групах (за критерієм t-Стьюдента) 
№ 

п/п 
Групи 

Показники 

Напруження Резистенція Виснаження 

1 КГ (n=40) –1,13 –2,72** –2,32* 

2 ЕГ (n=40) 1,84 4,10** 2,45** 

* р ≤ 0,05, ** р ≤ 0,01 
 

Отже, аналіз результатів дослідження показав, що після формувального етапу 

експерименту в експериментальній групі відбулися позитивні зміни: мінімізовано 

ряд показників та знижено прояви синдрому вигорання, що підтверджує 
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результативність впровадженої комплексної тренінгової програми «Психологічна 

профілактика синдрому «емоційного вигорання» у курсантів». Зміни відобразилися 

у структурі особистості курсанта, його ставленні до життя, навчання та службової 

діяльності. 

За результатами емпіричного дослідження розроблено методичні 

рекомендації, спрямовані на психологічну профілактику проявів синдрому 

«емоційного вигорання» у структурі психологічного супроводження освітньої та 

службової діяльності майбутніх правоохоронців. Окреслено дієві заходи, які, 

базуючись на духовних, фізичних, мотиваційних ресурсах курсанта, сприяють його 

саморозвитку та самопізнанню, а також саморегуляції власного психічного стану, 

внаслідок чого знижуються прояви симптоматики емоційного вигорання. 

ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоновано теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

наукового завдання психологічної профілактики синдрому «емоційного вигорання» 

у курсантів закладів вищої освіти МВС України, що полягає у розробленні та 

впровадженні комплексної тренінгової програми «Психологічна профілактика 

синдрому «емоційного вигорання» у курсантів». 

Аналіз та узагальнення результатів проведеного дослідження дали змогу 

сформулювати такі висновки: 

1. Проведений теоретико-методологічний аналіз синдрому «емоційного 

вигорання» показав різноманітність підходів до його трактування в сучасній 

психологічній науці і практиці. Багатозначність концептуальних поглядів показує 

відсутність цілісного бачення його структури. Синдром «емоційного вигорання» 

негативно впливає на людину, її працездатність та взаємодію з соціальним 

середовищем, зокрема професійним, що призводить до виникнення порушень 

цілісності особистості. Як специфічний феномен, синдром «емоційного вигорання» 

виникає у психічно здорових осіб під впливом середовищних, соціальних і 

професійних факторів, що спричиняють появу виснаження, зниження 

життєстійкості, професійної дезадаптації, заміну вироблених конструктивних 

копінг-стратегій поведінки на неконструктивні, зміну індивідуальних властивостей 

особистості, що призводять до її деструкції та порушення гармонії загалом. 

Психопрофілактиці синдрому «емоційного вигорання» має бути відведена головна 

роль в організації психогігієни діяльності та збереження психологічного здоров’я 

курсанта. 

2. Емпіричне дослідження показало наявність синдрому «емоційного 

вигорання» в курсантському середовищі закладів системи МВС України й 

окреслило чинники, що породжують його прояв у майбутніх правоохоронців. 

З’ясовано, що у майже половини досліджуваних осіб запущений механізм 

формування цього феномену. Домінуючою фазою у структурі синдрому 

«емоційного вигорання» є «резистенція», менш вираженими – фази виснаження та 

напруження. З формуванням досліджуваного феномену зростають такі показники: 

неадекватне вибіркове й емоційне реагування, емоційна відстороненість, емоційний 
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дефіцит, редукція професійних досягнень, емоційно-моральна дезорієнтація, 

розширення сфери економії емоцій, переживання психотравмуючих обставин. 

3. Специфіка службової та освітньої діяльності поряд із професійним 

зростанням майбутнього працівника поліції спричиняє появу 

внутрішньоособистісних конфліктів через високі вимоги до особистості курсанта, є 

причиною емоційного виснаження, розчарувань, образ, дратівливості, зменшення 

працездатності та формує самозбережувальну поведінку. Професійна дезадаптація є 

провідним чинником формування феномену вигорання. Чим нижчий рівень 

професійної дезадаптації, тим менше негативних проявів простежується на 

психофізіологічному, соціально-психологічному, професійно-адаптаційному рівнях. 

Зниження показників життєстійкості, контролю, підвищення прийняття ризику та 

включеності спричиняють зниження енергопотенціалу курсанта і зумовлюють 

формування синдрому вигорання. 

4. У групі досліджуваних із високим рівнем прояву синдрому «емоційного 

вигорання» наявне підвищення усіх показників професійної дезадаптації, зниження 

показників стійких функціональних станів, життєстійкості, контролю, лабільності, 

сензитивності. Простежується підвищення показників за шкалами агравації, 

тривожності, ригідності, агресивності, а також відбувається заміна конструктивних 

стратегій поведінки на неконструктивні. 

5. Результати емпіричного дослідження дали змогу виокремити вісім 

значущих факторів емоційного вигорання в курсантів: «життєстійкість – 

профдезадаптація», «працездатність», «індивідуально-типологічний», 

«неконструктивна поведінка», «копінг-стратегії», «соматичність», «сензитивність – 

лабільність», «екстраверсія – інтраверсія». Установлені фактори впливають на 

ефективність діяльності майбутнього поліцейського. Змістове наповнення кожного 

фактору є профілактичним ресурсним елементом, оскільки сприяє зростанню 

життєстійкості особистості, нівелюванню професійної деформації, зміцнює 

конструктивні поведінкові стратегії, підвищує особистісний адаптаційний 

потенціал. 

6. Розроблена комплексна тренінгова програма «Психологічна профілактика 

синдрому «емоційного вигорання» у курсантів» спрямована на гармонізацію 

професійно-особистісного розвитку майбутнього правоохоронця, містить чотири 

модулі, заняття в яких є логічно завершеними і можуть бути використані 

самостійно. Під час розроблення враховано вимоги (концептуальність, системність і 

динамічність, дієвість та ефективність, дотримання етичних норм), складові 

(когнітивну, діяльнісну, ціннісну, емоційну), можливість реалізації тематичного і 

практичного напрямів, принципи тренінгової роботи з використанням різноманітних 

форм та методів. Запропонована модель тренінгу «Психологічна профілактика 

синдрому «емоційного вигорання» у курсантів» стисло відображає базові ієрархічні 

рівні, що забезпечують її наповненість та ефективність впровадження. 

Доведено результативність впровадженої комплексної тренінгової програми 

«Психологічна профілактика синдрому «емоційного вигорання» у курсантів». 

Оцінювання якісних параметрів змістових компонентів вигорання показує значущі 

трансформації показників професійної дезадаптації, життєстійкості, копінг-
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стратегій. Менші зміни спостерігалися серед індивідуально-характерологічних 

особливостей та функціональних станів особистості, що вказує на значущість 

впливу постійних і незмінних чинників службової діяльності у курсантському 

середовищі. 

7. За результатами теоретичного та емпіричного аналізу розроблено практичні 

рекомендації, спрямовані на психологічну профілактику проявів синдрому 

«емоційного вигорання» у структурі психологічного супроводження освітньої та 

службової діяльності майбутніх правоохоронців. Ураховуючи чинники, що 

спричиняють появу синдрому «емоційного вигорання» та основні напрями 

профілактики (середовищно, соціально та індивідуально орієнтовані), окреслено 

дієві заходи у структурі психологічного супроводження курсанта. Виокремлено 

основні ресурси курсанта у психологічній профілактиці синдрому «емоційного 

вигорання». 

Перспективними напрямами подальших досліджень можуть бути: вивчення 

синдрому «емоційного вигорання» в курсантів після виконання завдань в 

екстремальних умовах; особливості прояву синдрому «емоційного вигорання» в 

курсантів чоловічої та жіночої статі; удосконалення системи психологічного 

супроводження і професійно-психологічного відбору, формування емоційного 

інтелекту кожного курсанта; дослідження взаємозв’язку впливу синдрому на інші 

сфери життя. 
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АНОТАЦІЇ 

П’янківська Л. В. Психологічна профілактика синдрому «емоційного 

вигорання» у курсантів вищих навчальних закладів МВС України. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах. – Національний 

університет оборони України імені Івана Черняховського, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена проблемі психологічної профілактики 

синдрому «емоційного вигорання» у курсантів. Установлено, наявність синдрому 

вигорання у майбутніх офіцерів поліції, які навчаються у закладах вищої освіти 

МВС України. Охарактеризовано особливості впливу середовища закладу вищої 

освіти МВС України на курсантів. Визначено та обґрунтовано чинники, що 

сприяють появі у них синдрому «емоційного вигорання». З’ясовано причини й 

умови, що породжують стан депривації у курсантів та призводять до емоційного 

вигорання. 

Всебічно відображено результати емпіричного дослідження синдрому 

«емоційного вигорання» у майбутніх офіцерів поліції. Доведено наявність зв’язку 

між професійною дезадаптацією, життєстійкістю, індивідуально-типологічними 

особливостями, копінг-стратегіями поведінки і сталими функціональними станами 

особистості курсанта з синдромом «емоційного вигорання». 

Наведено авторську комплексну тренінгову програму «Психологічна 

профілактика синдрому «емоційного вигорання» у курсантів», перевірено її 

результативність. Охарактеризовано особливості психопрофілактичної роботи в 

закладах вищої освіти МВС України. Розроблено методичні рекомендації щодо 

психологічної профілактики емоційного вигорання у курсантів закладів вищої 

освіти системи МВС України. 

Ключові слова: синдром «емоційного вигорання», симптом, виснаження, 

редукція професійних обов’язків, соціальна депривація, психогігієна, психологічна 

профілактика, екстремальна ситуація, професійна дезадаптація, життєстійкість, 

функціональний стан, копінг-стратегії поведінки. 

 

Пянковская Л. В. Психологическая профилактика синдрома 

«эмоционального выгорания» у курсантов высших учебных заведений МВД 

Украины. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук 

по специальности 19.00.09 – психология деятельности в особых условиях. –

Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского, Киев, 

2019. 

Диссертация посвящена проблеме психологической профилактики синдрома 

«эмоционального выгорания» у курсантов. Установлено, наличие синдрома 

выгорания у будущих офицеров полиции, обучающихся в высших учебных 

заведениях МВД Украины. Охарактеризованы особенности влияния среды 

учреждения высшего образования МВД Украины на курсантов. Определены и 

обоснованы факторы, способствующие появлению у них синдрома выгорания. 
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Выяснены причины и условия, порождающие состояние депривации у курсантов и 

приводящие к эмоциональному выгоранию. 

Всесторонне отражены результаты эмпирического исследования синдрома 

«эмоционального выгорания» у будущих офицеров полиции. Доказано наличие 

связи между профессиональной дезадаптацией, жизнестойкостью, индивидуально-

типологическими особенностями, копинг-стратегиями поведения и устойчивыми 

функциональными состояниями личности курсанта с синдромом «эмоционального 

выгорания». 

Представлена авторская комплексная тренинговая программа 

«Психологическая профилактика синдрома «эмоционального выгорания» у 

курсантов», проверена ее результативность. Охарактеризованы особенности 

психопрофилактической работы в учреждениях высшего образования МВД 

Украины. Разработаны методические рекомендации по психологической 

профилактике эмоционального выгорания у курсантов высших учебных заведений 

системы МВД Украины. 

Ключевые слова: синдром «эмоционального выгорания», симптом, 

истощение, редукция профессиональных обязанностей, социальная депривация, 

психогигиена, психологическая профилактика, экстремальная ситуация, 

профессиональная дезадаптация, жизнестойкость, функциональное состояние, 

копинг-стратегии поведения. 

 

Piankivska L. V. Psychological prophylaxis of the «emotional burnout» 

syndrome among cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal 

Affairs of Ukraine. – Manuscript. 

Thesis on the obtaining the degree of Candidate of psychological sciences, major 

19.00.09 – psychology of activity under specific circumstances. – National Defence 

University of Ukraine named after Ivan Chernyakhovsky, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the problem of psychological prophylaxis of the 

«emotional burnout» syndrome among cadets, who study at higher educational institutions 

of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. By analysing the views on the origin of 

burnout in psychology, the theoretical study of the «emotional burnout» syndrome as a 

destructive phenomenon of personality was carried out. It was found out that the 

«emotional burnout» syndrome arises insensibly, has multidimensional forms of 

manifestation, affects the performance of the individual and activity in general, resulting in 

disharmony and violation of the system of relationships in society.  

The differentiation between the concepts of «emotional burnout» syndrome and 

«professional deformation», «depression», «stress», «chronic fatigue» was made. It was 

established that the correct definition of the «emotional burnout» syndrome in relation to 

other negative mental states is a guarantee of effective preventive work. It was shown, that 

the combination of educational and service activities of the cadet affects the efficiency and 

success of his training and, on the contrary, generates the symptoms of the «emotional 

burnout» syndrome. The peculiarities of the environmental influence at higher education 

institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine on cadets were described. The 

reasons and conditions that lead to the «emotional burnout» syndrome were defined. 
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The features of the primary, secondary and tertiary psychological prophylaxis 

among the cadets in the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine were shown, 

and their content was also described. The results of the empirical study of the «emotional 

burnout» syndrome among cadets were widely described. It was defined that the 

«resistibility» phase, which is expressed by the desire for psychological comfort and 

privacy, the reduction of emotional devotion to the process of studying, is the dominant 

element in the structure of the «emotional burnout». It was determined that the phase of 

«exhaustion» is less developed and the least expressed is the phase of «stress». It was 

proved that, during the formation of the «emotional burnout» syndrome, cadets experience 

an increase of «inadequate selective and emotional response», «emotional distraction», 

«reduction of  professional duties», «emotional deficit» and «expansion of the sphere of 

saving of emotions». 

The existence of the connection of professional disadaptation, viability, individual 

and typological peculiarities, coping strategies of behaviour, stable functional states to the 

cadets’ «emotional burnout» syndrome were defined. It was established, that the lower the 

level of professional disadaptation is, and the higher viability is shown, the less negative 

manifestations of the «emotional burnout» syndrome can be seen. 

The results of the stating experiment led to the creation of a comprehensive training 

programme «Psychological prophylaxis of the «emotional burnout» syndrome among 

cadets». The main purpose of it is the prophylaxis of the «emotional burnout»» syndrome 

and harmonisation of the professional and personal development of the cadet. The 

comprehensive training programme contains informational, motivational, developing and 

forming modules. 

According to the results of the forming experiment, the positive dynamics of the 

decreasing level of the «emotional burnout» syndrome in an experimental group was 

defined. The methodical recommendations, aimed at psychological prophylaxis of the 

syndrome as a part of the psychological support of the of cadets’ activity at the institutions 

of higher education under the specific conditions of the education system of the Ministry 

of Internal Affairs of Ukraine have been developed. The given recommendations are based 

on personality-oriented, transdisciplinary, proactive approaches to the prophylaxis of the 

emotional burnout of the cadets. 

According to the results of the empirical study it was found out, that the «emotional 

burnout» syndrome is a specific phenomenon, which can be caused by the environmental, 

social and professional factors that contribute to the exhaustion, decrease of viability, 

professional disadaptation, replacement of developed constructive coping strategies of 

behaviour by non-constructive, change of individual characteristics, which ultimately lead 

to its destruction and violation of harmony in general. 

Key words: «emotional burnout» syndrome, symptom, exhaustion, reduction of 

professional duties, social deprivation of a cadet, psychohygiene, psychological 

prophylaxis, extreme situation, professional disadaptation, viability, functional state, 

coping strategies of behaviour. 
 


